
  
 
 

            Politika integrovaného systému řízení 
              (dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 

a ČSN EN ISO 45001:2018) 
 

Firma SUBLAND-TECH s.r.o. byla založena v roce 2009, jako malá stavební firma zabývající se             
drobnými stavebními a zemními pracemi, včetně protlaků pod komunikacemi do Ø 500 mm pro              
soukromé osoby a subdodávkami pro větší stavební firmy a organizace. Společnost získala oprávnění             
k hornické činnosti u Českého báňského úřadu podle zákona č. 61/1988 sb. §2 odst. f) protlaky nad Ø                 
800 mm. Firma SUBLAND-TECH s.r.o. provádí: 

- stavební činnost ( stavby  objektů, rodinných domů, oplocení, terénní úpravy), 
- hornickou činnost ( protlaky pod komunikacemi, kolejovými svršky, potoky). 
 
Ve shodě s kontextem je naší politikou trvale zlepšovat systém managementu kvality,            

environmentální management a management bezpečné práce ve shodě s normami ČSN EN ISO             
9001:2016 a ČSN EN ISO14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018. Kvalitou všech vykonávaných             
činností a procesů chceme dlouhodobě zajistit svou konkurenceschopnost a prosperitu v zájmu           
zákazníků, pracovníků a vlastníků naší společnosti.  
 

Zavazujeme se zvyšovat úroveň kontrolních činností a služeb tak, aby každý zaměstnanec přesně             
věděl, jak má vykonávat přidělenou činnost, znal příslušnou systémovou a pracovní dokumentaci a             
plně odpovídal za kvalitu své práce. Využitím kontrolních, měřících zařízení a metod zajistit neustálou              
kontrolu průběhu realizace služeb a v systému řízení kvality upřednostnit prevenci k zabránění vzniku            
nekvalitní služby. 
 

Nezbytným standardem je pro nás trvalé zlepšování environmentálního výkonnost firmy, aktivně           
chránit životní prostředí a snížení pracovních rizik při rozvíjení našich činností. Budeme trvale             
zlepšovat ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů, předcházet pracovním rizikům a trvale            
snižovat pracovní rizika, zlepšovat bezpečnost práce na našich pracovištích, bezpečné užití našich            
služeb, předcházet znečištění životního prostředí, dodržovat zásady bezpečné práce, prosazovat a           
užívat realizační prostředky šetrné k životnímu prostředí, vyžadovat šetrný přístup k životnímu            
prostředí a bezpečnou práci od svých subdodavatelů. 

 
Zavazujeme se zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních            

úrazů a poškození zdraví. Dále se zavazujeme odstraňovat nebezpečí, snižovat rizika BOZP a             
neustále zlepšovat systém managementu BOZP. Budeme projednávat s pracovníky a s jejich            
zástupci jejich spoluúčast na plnění politiky BOZP. 
 

Budeme dodržovat právní a jiné požadavky na kvalitu našich produktů, ochranu životního            
prostředí a bezpečnou práci a požadavky orgánů státní správy a místní samosprávy. Budeme             
zajišťovat potřebné zdroje pro naplňování politiky ISŘ jak po stránce personální, tak i po stránce               
materiální. 

 
V rámci svých kompetencí se management spolu s pracovníky podílí na trvalém zlepšování            

integrovaného systému a plní povinnosti managementu při naplňování požadavků norem ČSN EN ISO             
9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018. Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu               
ke všem zainteresovaným stranám. Podporujeme a vyžadujeme aktivní účast zaměstnanců při tomto            
úsilí.  
 
 
V Darkovicích, dne 1.4.2019 
 

Jiřina Blašková, jednatelka 


